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În cauza Cimpoeș v. Republica Moldova, 

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Secția a doua), întrunită într-un 

Comitet compus din: 

 Aleš Pejchal, Președinte, 

 Branko Lubarda, 

 Pauliine Koskelo, judecători, 

și Hasan Bakırcı, Grefier adjunct al Secției, 

Având în vedere: 

cererea (nr. 12030/13) versus Republica Moldova, depusă la Curte la 30 

ianuarie 2013 în baza Articolului 34 din Convenția pentru apărarea 

drepturilor omului și a libertăților fundamentale (în continuare „Convenția”) 

de către un cetățean moldovean, dl Gheorghe Cimpoeş, născut în anul 1978 

şi domiciliat în Comrat („reclamantul”), care a fost reprezentat de către dna 

A. Aladova, avocată în Comrat; 

decizia de a comunica cererea Guvernului Republicii Moldova 

(„Guvernul”), reprezentat de către Agentul său, dl M. Gurin, și ulterior de 

către Agentul său ad-interim, dna R. Revencu; 

observațiile părților; 

Deliberând în camera de consiliu la 23 noiembrie 2021, 

Pronunță următoarea hotărâre, adoptată la aceeași dată: 

OBIECTUL CAUZEI 

1.  Cauza se referă la durata excesivă a procedurii contravenționale. 

2.  La 11 aprilie 2005 reclamantul a fost condamnat la zece zile de arest 

contravențional pentru nerespectarea ordinelor poliției și pentru insultarea 

unui ofițer de poliție. La 28 aprilie 2005 Curtea de Apel Comrat a admis 

apelul reclamantului și a dispus rejudecarea cauzei. Dosarul s-a pierdut, iar 

cauza nu a fost reexaminată până în prezent.  

3. Reclamantul a inițiat o acțiune împotriva Ministerului Finanțelor, în 

baza Legii nr. 87, solicitând repararea prejudiciului pentru durata excesivă a 

procedurii. La 1 august 2012 Curtea Supremă de Justiție a constatat, în final, 

că durata procedurii (șase ani și opt luni la acel moment) era excesivă și 

imputabilă acțiunilor autorităților, acordându-i reclamantului 5.000 de lei 

moldovenești (MDL) (echivalentul a 319 euro (EUR) la acel moment) 

pentru prejudiciul moral. 

APRECIEREA CURȚII 

I. DISJUNGEREA CERERII 

4.  Având în vedere plângerile similare privind tardivitatea executării 

hotărârilor definitive și durata excesivă a procedurilor, în anul 2015 Curtea a 

decis să conexeze această cerere cu altele șaizeci (a se vedea Ialtexgal 
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Aurica S.A. și alții v. Republica Moldova (dec.), nr. 16000/10 și alte 60 de 

cereri, § 10, 1 septembrie 2015) și a declarat cererile parțial inadmisibile. 

5. Curtea acum consideră că este necesară disjungerea acestei cereri de la 

celelalte șaizeci și examinarea acesteia în mod separat. 

II. PRETINSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLULUI 6 DIN CONVENȚIE 

6.  Curtea constată că această plângere nu este în mod vădit nefondată în 

sensul Articolului 35 § 3 (a) din Convenție sau inadmisibilă din oricare alte 

motive. Prin urmare, ea trebuie declarată admisibilă. 

7.  Principiile generale privind durata excesivă a procedurilor au fost 

rezumate în cauza Cravcenco v. Moldova (nr. 13012/02, § 44, 15 ianuarie 

2008). 

8.  Instanțele naționale au constatat o încălcare a Articolului 6 § 1 din 

Convenție din cauza duratei excesive a procedurii, condiționată de pierderea 

dosarului din instanță, iar Curtea nu vede niciun motiv pentru a nu fi de 

acord cu această constatare. De asemenea, Curtea observă că instanțele 

naționale au acordat reclamantului despăgubiri pentru prejudiciul moral. 

Prin urmare, ea consideră că problema principală este dacă despăgubirea 

acordată a fost proporțională cu prejudiciul suferit de către reclamant. În cel 

din urmă aspect, Curtea reamintește că nivelul compensației nu trebuie să 

fie nerezonabil în comparație cu sumele acordate de către Curte în cauze 

similare (a se vedea Burdov v. Rusia (nr. 2), nr. 33509/04, § 99, CEDO 

2009). În cazul în care, la fel ca în prezenta cauză, statutul de victimă și, 

astfel, existența unei încălcări sunt legate de despăgubirile bănești acordate 

la nivel intern, aprecierea Curții implică în mod necesar o comparație între 

suma acordată în mod efectiv și suma pe care Curtea ar putea să o acorde în 

cauzele similare (a se vedea, mutatis mutandis, Scordino v. Italia (nr. 1) 

[MC], nr. 36813/97, § 181, CEDO 2006-V, și Holzinger v. Austria (nr. 1), 

nr. 23459/94, § 21, CEDO 2001-I). 

9.  Curtea constată că instanțele naționale au acordat reclamantului 

echivalentul a 319 EUR în calitate de daune morale, pentru o durată a  

procesului de șase ani și opt luni. Această sumă este considerabil mai mică, 

în comparație cu sumele acordate de către Curte în cauzele în care a 

constatat o încălcare a Articolului 6 § 1 din Convenție (a se vedea, de 

exemplu, Cravcenco v. Moldova, pre-citată, § 70, unde Curtea a acordat 

reclamantului 3.000 EUR pentru o durată excesivă a procedurii mai mare de 

nouă ani). 

10.  Din aceste motive, Curtea consideră că reclamantul nu și-a pierdut 

statutul său de victimă și că Guvernul nu a prezentat niciun argument de 

natură să o convingă să ajungă la o concluzie diferită în prezenta cauză. 

11.  În plus, se notează că reclamantul are dreptul să inițieze proceduri 

repetate în baza Legii nr. 87, pentru a solicita despăgubiri pentru perioada 

de după 2012, care nu a fost luată în considerare de către instanțele 
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naționale în perioada de referință și că această perioadă depășește nouă ani, 

fiind, astfel, suficient de lungă pentru a fi considerată o a doua încălcare în 

privința aceleiași proceduri. 

12.  Deoarece utilizarea remediului compensatoriu în baza Legii nr. 87 

nu a rezultat cu o reparare corespunzătoare, iar procedurile în cauză sunt 

încă pendinte în fața instanțelor naționale fără vreo evoluție, Curtea constată 

că ar fi nedrept să solicite reclamantului să epuizeze a doua oară remediul în 

baza Legii nr. 87. Din acest motiv, Curtea va lua în considerare întreaga 

durată a procedurilor și nu doar perioada examinată de către Curtea 

Supremă de Justiție (Cristea v. Republica Moldova, nr. 35098/12, §§ 44-45, 

12 februarie 2019; Titan Total Group S.R.L. v. Republica Moldova, nr. 

61458/08, § 76, 6 iulie 2021). 

13.  Având în vedere cele relatate mai sus, Curtea constată, de asemenea, 

că a avut loc o încălcare a Articolului 6 § 1 din Convenție ca urmare a 

duratei excesive a procedurii. 

APLICAREA ARTICOLULUI 41 DIN CONVENȚIE 

14.  Reclamantul a pretins 15.000 EUR pentru prejudiciul moral și 1.860 

EUR pentru costurile și cheltuielile suportate în fața Curții. El a prezentat  

contractul încheiat cu reprezentantul său legal și o foaie de pontaj detaliată 

privind activitatea sa în cauza respectivă. 

15.  Guvernul a declarat că sumele pretinse sunt excesive. 

16.  Având în vedere faptul că reclamantului i s-a acordat deja 

echivalentul a 319 EUR de către instanțele naționale și durata totală a 

procedurilor (a se vedea paragraful 12 supra), Curtea îi acordă 2.700 EUR 

pentru prejudiciul moral (Cocchiarella v. Italia [GC], nr. 64886/01, § 140, 

CEDO 2006; Cristea v. Republica Moldova, pre-citată, §§ 58-60). 

17.  Având în vedere documentele aflate în posesia sa, Curtea consideră 

rezonabil să acorde 800 EUR pentru costurile și cheltuielile suportate în fața 

Curții,  plus orice taxe care pot fi percepute reclamantului. 

18.  Curtea consideră oportun ca rata dobânzii de întârziere să fie stabilită 

conform ratei dobânzii facilităţii de împrumut marginal practicată de către 

Banca Centrală Europeană, majorată cu trei puncte procentuale. 

DIN ACESTE MOTIVE, CURTEA, ÎN UNANIMITATE, 

1. Disjunge prezenta cerere de cererile la care a fost conexată; 

2. Declară cererea admisibilă; 

3. Hotărăște că a avut loc o încălcare a Articolului 6  din Convenție; 

4. Hotărăște 
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(a) că Statul reclamat trebuie să plătească reclamantului, în termen de 

trei luni, următoarele sume care urmează a fi convertite în lei 

moldovenești la rata aplicabilă la data efectuării transferului: 

(i) 2.700 EUR (două mii șapte sute de euro), plus orice taxă care 

poate fi percepută, pentru prejudiciul moral; 

(ii) 800 EUR (opt sute de euro), plus orice taxă care poate fi 

percepută reclamantului, pentru costuri și cheltuieli; 

(b) că, la expirarea celor trei luni menționate mai sus și până la data 

executării hotărârii, urmează a fi achitată o dobândă adițional 

sumelor de mai sus, la o rată egală cu rata dobânzii facilității de 

împrumut marginal practicată de către Banca Centrală Europeană, 

aplicabilă pe parcursul acestei perioade și majorată cu trei puncte 

procentuale; 

5. Respinge restul cererii reclamantului cu privire la satisfacția echitabilă. 

Redactată în limba engleză și notificată în scris la 14 decembrie 2021, în 

conformitate cu Articolul 77 §§ 2 și 3 din Regulamentul Curții.  

  

 Hasan Bakırcı Aleš Pejchal 

 Grefier adjunct Președinte 


